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 عرفان قرآنی )فطرة(

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

ل  یکیدر معرف  حق، و  یجابیا یکیدو بُعد استتتت    یدارا عرفان در معرف   یستتتتَ
 طانیش

 

که واجب اس  عرفان اهلل اس   یجابیو سلب اس . بُعد ا جابیدو بُعد ا یدارا عرفان
من عرف نفستته فقد عرف »کائنات، که  ریکه مقدّمه آن عرفانِ خود استت  و عرفانِ ستتا

  یّ خود را شتتناخ ن و ع ع طانِیاستت . شتت طانیعرفانِ شتت ،یعرفانِ ستتل  کنیول«. ربّه

 .اس  نیاطیرا که رأس الشّ سیو ابل یارجخ نیاطی)شناخ ن( ش نینکردن و همچن

 

 علم یعقل و هوا ینفس، هوا یو انواع آن در قرآن از جمله  هوا هوا

 

  «یوح» یغهیو ص« عقل» یغهینفس( و ص ی)مانند هوا« هوا» یغهیص فیقرآن شر در
در  انًایکه اح« هوا»قرآن،  یجا 49اش در مخ لف غیَبا صتتتِ « عقل»مکرّر آمده استتت . 

س  در  س  که حدود  یجا 75در  «یوح»قرآن آمده و  یجا 35مقابل عقل ا قرآن ا
س   یإل یوح ای طانیش یِکم رش وح ای 5 س ، و  یوح ایاألرض ا سل ا به زن ور ع

 .اس  یربّان یِقرآن وح یحدود هف اد جا
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نفس امّاره  یاش فقط هوامربوطه اتیدر آ فیهوا در قرآن شتتتتر ای، آ«هوا»مورد  در
عوجّه  نیعوجّه، من ها ا یعنیعلم هم هس ؟ هوا  یعقل هم هس ؟ هوا یهوا ایاس ؟ 

سطح ای سان یِطانیش یِعوجّهِ  س ؛ که هوا ینف س ،  یِا  یِعوجّهِ عقالن اینفسِ امّارهِ ا
 ایاس ، و  یوح یِمطلقِ منها یِعقالن یِهوا ایو  س ،عقل ا یمطلق اس  که هوا رِیغ

س . ط عًا هوا یو فقط وح س یهوا ن س . اگر کس «نیضالل م » یطانیش یا در  یا
 یِدر کلّ هواها نیباشتتد، ا ،یطانیشتت یِنفستتان یهوا یاش بر م ناو اث ات ینف ،یزندگ

فل ) ا یور استت  و در کل ابعاد زندگغوطه یطانیشتت یِنفستتان ( استت ، و در نییدر ستتِ
ه را مطلق باشتتتد، را رِیعقلِ غ یِعقل باشتتتد، هوا یو در خطر استتت . امّا اگر هوا انیز
 یعوقّف کند، و وح یعقالن یِبرسد، امّا اگر در هوا یربّان یکند، و به وح یط عواندیم

کم ر از  یلیخ اشیهم گمراه استت  امّا گمراه نیا ابدین ر یعقصتت ایرا قصتتور   یربّان
 .اس  یطانیش ینفسان یهوا

 

ند  هوا کنیول ها را عرک ک کلّ هوا مطلق  ریغ یِعلم یمطلق، هوا ریغ یِعقالن یاگر 
س ، و هوا راههیراه و ب نیکه ب سان یا س ، اگر ا راههیکه کلًّا ب یطانیش یِنف سه  نیا

 یربّان لیدر راه راستتت  و ستتت  نیعوجه کند؛ ا یربّان یهوا را عرک کند و فقط به وح

 .اس 

 

 س ینفس امّاره بالسّوء ن یدر قرآن فقط هوا هوا

 

س ، امّا در  ینفس امّاره یکه هوا کلًّا هوا شودیم الیخ وء ا سُّ که  یمورد قرآن 35بال
بالسُّوء اس ،  ینفس امّاره یگوناگون اس عمال شده اس ؛ گاه هوا یهاغهیبه ص« هوا»

 یکه شتتتامل هوا یاعیاستتت . م الز از جمله آ یعقالن یعلم استتت ، گاه هوا یگاه هوا
ومَا یَنطِقُ »اس    هیآ نیا شود؛یم یوح یمنها ،یعلم یواو ه یعقالن یهوا ،ینفسان

استتتت فاده  «یوحی یٌإن هو إالّ وح»(. از 4)نجم،« عَن الهَوَىٰ * إِن هُوَ إِلّا وَحيٌ یُوحَى
علم.  یعقل و هوا یبالسُّوء، هوا ینفسِ امّاره یأعَمّ اس  از هوا یٰهو نیکه ا میکنیم

 ریعلمِ غ یِت هوا3مطلق،  ریعقلِ غ یت هوا2بالسّوء،  هنفس امّار یت هوا1  میسه هوا دار
 .مطلق
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س ،  نجایا ،«یٰوحی یٌإن هو إلّا وح یٰعن الهو نطقیما » هیآ در عَنَطُّقِ  یعنیإن حصر ا
س . )هرچ یربّان یِانیفقط وح ؛ی)سخن گف ن( رسول در بُعدِ رسال  ( در مقابلِ یزیا

نفس امّاره  یم لّث چه هوا نیدر ا ،یاز وح ریغ ییهواستتت ؛  س هر هوا یربّان یِوح
ضالل  شد که  وء با سُّ س ، و چه هوا نیم بال شد که م ریغ یا س ؛ و  نیانگیمطلق با ا

س ،   نیانگیمطلق که م ریعقل غ یچه هوا سخن  نیاز ا کی چیبر ه غم ریا سه هوا 
 ،یهوا در مقابل وح کهنینصّ استت  در ا هیآ نیندارد.  س ا یربّان یِو ره ر یرستتال 

ش یطلق، چه نفسِ امّارهم ریشامل عمام نظرات غ وء با سُّ مطلق  ریچه نظرِ عقلِ غ د،بال
مطلق باشد ت  ریثواب اس  تتت و چه از نظر علم غ انًایخطاس  و اح انًایباشد تتت که اح

 .هس  هانیا یثواب اس  ت شامل همه انًایخطاس  و اح انًایکه اح

 

 [اس ؟ نیعقل مطلق منحصر به عقل معصوم یعنی]

 

شود رینخ ساع ِ آخر را برا میکنیبحث م یکه ما مقدار. عرض  سوال و  یو بعد ربعِ 

 .میگذاریجواب م

 

وء که مطلقًا ضتتالل  یتتتتتت اع اع هوا1چند بُعد استت    یهوا دارا اعِّ اعِ نفس امّاره بالستتُّ
 انًاین اشد اح یمطلق که اگر در رابطه با وح ریمطلق و علم غ ریت اعِّ اعِ عقل غ2اس . 

که خود، عاقل را به  حیصح یعقالن یِتتتتت اعِّ اعِ هوا3نادرس .  انًایدرس  اس  و اح
بحث عرض  یاستتت  که در مقدمه یمخ صتتتر نی. اکندیم یه رر یربّان یوح یستتتو
 .میکرد

 

 از هواس   یبُعد ع ع کیاز  ریغ یده بُعد دارد که همگ ع ادت

 

مراحلِ گوناگون استت   ع ادتِ  یِخضتتوعِ استت  دارا  ِی، ع ادت که نها«نَع ُد اکَیّإ»
اس  که از نظرِ فرض و عحققِ  یع اداع هانی. ایدیع ادت عوح ،یع ادتِ شرک ،یالحاد
 ی( استتت ، در برون هم م لّ یاگانه)ستتته یاستتت   در درون، م لّ  ری ذامکان یخارج

استت  که  یبرون ربّان ایاستت ،  یاستت  که م لّ  یر ربّانیبرونِ غ ایبُرون  نیاستت ، و ا
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استت ،  نیربّ العالم یِوُحدان یعا با بُعدِ دهم که ع ادتِ خالصتتانه 9 نیاستت ، ا یم لّ 
 .جمعًا ده مرع ه اس 

 

وء استت ، شتت ینفس امّاره عِیدر درون، گاه انستتان مطلقًا مط اما مطلق. گاه  طانِیبالستتُّ
 نی . اهر دو استت عیمطلق و مطلق استت . گاه هم مط ریعقل غ ایعقلِ مطلق و  عِیمط

وء که  ی. ع ادت نفس امّارهستت یمطلقه ن  یاش هداهر ستته با مراحل گوناگون بالستتُّ
  ینور هدا یاستت ، و اصتتالز دارا نیضتتالل م  هاستت ؛ معلوم استت  ک یدرون طانیشتت
مطلق،  ریاطاع  مطلقِ عقلِ غ کنی. در مقابل، اطاع  عقل مطلق راه است ، ولست ین

اس  که گاه اطاع  و ع ادت از  نیسوّم هم ا یهیاس . زاو راههیگاه راه اس  و گاه ب
 نیمطلق.  س ا رِیعقلِ غ اینفس امّاره بالسُّوء باشد و گاه اطاع  و ع ادت عقلِ مطلق 

وجود  رهیها، چه در اجنّه و غچه در انستتتان ،یهر مکلّف یبرا یم لّث در ع ادت درون
 .اول یسه عا نیدارد. ا

 

وء  یهااز نفس کندیم یروی  گاه انستتتان  یربّان ریغ یِخارج یعاستتته امّا امّاره بالستتتُّ
از عُقُول و  کندیاس  تتتت و گاه اطاع  م یتتتت که ال  ه م دأش نفس امّاره داخل گرانید

و هم آن. همان سه بُعدِ اطاع ، ع ادت و خضوع مطلق که  نی. گاه هم اگرانیعلومِ د
مطلق و   ِیّو عِلم  یّبالسُّوء و عقالن یهس   نفس امّاره مدر درون هس  در برون ه

ش ریغ  نیگاه از هر دو وجود دارد. ا ن،یاطیمطلق. در بُرون گاه ع ادت از عُقال، گاه از 
 .عاشش شودیم نجایهم سه بُعد، که جمعًا عا ا

 

گاه در بُعدِ  یدر رابطه با ربّ استتت . در رابطه با حق ستتت حانه وععال گریبُعدِ د ستتته
ل )برعر( س ن غ مفضَّ س ، م ل عل ریدان  هایاللّه ی. علهایالله یخدا بر خدا مشرک ا

را فعالز به خدا داد!  ییعواضع کرد و خدا کنیخداس  ول یکه عل ندیگویم شانیبرخ
شرک هانیا صل و عل یخدا نِیاند بم ّسالم(. ا هی)علیا صل را عرج یخدا هانیال  حیا

ّسالم( را بر خدا هی)علیندادند بلکه عل صل عرج یال س ن غ حیا  ریدادند. گاه برابر )دان
س (، خدا دهند؛ گاه مادون )قرار دادن  یبرابر خدا قرار م ییخدا ای یانیخدا با خدا ا

 ،ییهااگر ب  یعنی اند،مبُعدِ ستتتتوّ نینوعًا هم نیاز خدا( استتتت  که مشتتتترک کیشتتتتر
خدا قرار  کیها را شتترو آن کنندیو شتترک م  رستت ندیرا م یائیاشتت ای ،ییهاطاغوت

تَل َهُم مَن »اصتتتل خداستتت   ندیگوی. مدانندیها را مادون خدا مآن دهند؛یم ولَئِن ستتتَ
( 61)عنک وت،« فَتَنَّا یُؤفَكُونَ لَّهُخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَاألَرضَ وَسَخَّرَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ لَیَقُولُنَّ ال
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سه بُعد. جمعًا ا نیا س   ع ادتِ درون هانیهم  سه بُعد ا صرف،  یِنُه نوع ع ادت، در 
 .قرار دادن با خدا چه برعر، چه برابر، چه مادون کیبا شر یبرون ،ییخدا ریغ یبُرون

 

 انیدهم را ب یمرحله« نع د اکیّا».  یّاس ؛ وحدت در ع ود دیدهمِ ع ادت، عوح بُعدِ
 کیو، نه فوق، نه برابر، نه دون، شتتتترعو را با ع ریغ م،یکنی. فقط عو را ع ادت مکندیم

 .اس   یّمراحل ع ود هانی. امیدهیقرار نم

 

 س یو ذُلّ ن ی روردگار، سرافکندگ یو خشوع انسان برا ع ادت

 

اصتتالز ع ادت ذُلّ  ندیگویاز گمراهان م یاستت  که گروه نیکه هستت  ا یمطل  حال
او را موظّف  کهنیاستتت ، ا ییو واال و باال فی)ذل ( استتت ، انستتتان که موجود شتتتر

سان را کوچک م نیاند عا خدا را ع ادت کند اکرده س  چون ع ادت ان . و کندیذل  ا
 یعقل استت ، دارا یعظم  استت ، دارا یکه بزرگ استت ، دارا یکوچک شتتدن انستتان

 !با عظم  انسان منافات دارد نیذات اس ، ا یعلم اس ، دارا

 

 هد و چه نخواهداس  چه بخوا  یاز ع ود ریناگز انسان

 

سخ صالز غ نیا  ا ش ه و جن را ا سان، فر س  که ان صوّر کرد. چرا؟  شودیعابد نم ریا ع
اند، با خدا اگر مشتتتترک کنند،یرا ع ادت م هیّاول یاگر مُلحدند  س مادّه که؛نیا یبرا

استت ؛ که  یدرون  ِیّعابع ایدارند   یزیچ  یّباالخره عابع کنند،یرا ع ادت م یکانیشتتر
وء  یهنفس امّار  ِیّعابع استت ، باالخره  یخارج  یعابع ایعقل استت ، و  ایعلم  ایبالستتُّ

 یِروین ایاند؛ مطلقًا خاضتتتتع ییروین کیاند و در برابر ها کلًّا و اجنّه کلًّا عابعانستتتتان
و گاه آن.  س  نیگاه ا ن،ینابیو ب نیانگیم ای ح،یصح حِیصح یروین ایغلط، غلطِ غلط، 

خضتتوع ذُلّ استت  و منافات   ِیغا یبه معنا ادتخودش از خرافات استت  که ع  نیا
 زعریموجودات عز یکه از همه زیعز زِیانستتتانِ عز نیا ر،یدارد با عِزّ )عزّت( انستتتان! نخ

 کیداشتت ه باشتتد باالخره خاضتتعِ  یهر که باشتتد، هرچه باشتتد و هر فکر نیاستت ؛ ا
 یبرون ی دأهاو خضتوع و ع ادت در مقابلِ م .یبُرون ای یم دأ درون ایهست ،  ییم دأ

 .اس  ی)ع ادتِ( م دأ درون یجهین 
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 دیگویقرآن م  رس ند؟یرا م یزیچه چ هانیچطور؟ ا هانیکه ماده  رس ند ا ییآن ها]

 [(24ه،ی)جاث« اال الدَّهر هلکنایوما » ندیگو یم هانیکه ا

 

 یما و همه اتیهالک ما، ح یعنی« اال الدَّهر هلکنایوما »اند  رستتتت مادّه هانیا بله
اند. عابدِ مادّه نیاستتت ، بنابرا هیّما وابستتت ه به دهر استتت . دهر هم مادّه اول یزهایچ

 .کنندیکه لفظِ دهر را بر آن اطالق م اندهیّاول یمادّه ی رس نده

 

 [اند؟اول یجزء ط قه نیملحد]

 

 دنیمادّه،  رس  دنیاهلل،  رس  دنیاند، من ها  رس  رس مادّه اند،یمادّ یط قه نیملحد
وء  یاستت ، اگر  رستت شِ نفسِ امّاره ی رستت شِ داخل یبر م نا یعلم، هر  رستت شتت بالستتُّ

 .اس  یرونیو ب یها و انحرافات درونجنون ها،یعقلیب ها،طانیش  یّاس ، ع ع

 

 اس  یو برون یدرون انی؛ دو دس ه خدا«ال عَ َّخِذُوا إِلَهَینِ اثنَینِ» هیآ منظور

 

خدا م نیا و ما یکه  ِذُوا إِلَهَینِ اثنَینِ» دیفر َّهُ ال عَ َّخ َالَ الل حل،« وق نا51)ن  شی( مع
سان ایسؤال  آ س ؟یچ ساان شده ییمکلّفان فقط از دو خدا ریها و   ر،یاند؟ نخممنوع 

 بر دو یاش ممنوع استت .  س چه اصتترارهمه ییو چند خدا ییو ستته خدا ییدو خدا
اصتتل  یبالستتوء استت  که خدا ینفس امّاره یِخدا خدا کی نکهیا یاستت ؟ برا ییخدا

لَّهُ اللَّهُ عَلَى »( و 26)ص،« وَلَا عَ َّ ِعِ الهَوَىٰ»استتت  که  أَفَرَأَی َ مَن اعَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضتتتَ
اول استت .  یخدا نینفس خود گرف ه استت . ا یخود را هوا ی( ؛ خدا23ه،ی)جاث« عِلمٍ
ها، طاغوت ،یبرون ینفس امّاره بالستتوء؛ خداها یگرف نِ هوا داخ یِدوم بر م نا یخدا
إِلَهَینِ »منظور از  ج ًای. )ن کنندیاستت  که در برون ع ادت م ییزهایها، اصتتنام و چب 

استتت  که شتتتامل عمام خداها  یو برون یدرون انِیدو دستتت ه خدا یِنف ه،یدر آ« اثنَینِ
استت ، در راه غلط و در  یدرون یهادتع ا یبر م نا یبرون یهاس ع ادت(.  گرددیم

لکِ باطل. ول که  یوجود ندارد، شتتخصتت یدر ستتلکِ حق اصتتالز ع ادتِ درون کنیستتِ
باالخره با درجات مخ لف،  ایاستت (  یاش خارجموحّد استت  به عمام وجود )ع ادت
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عقل در  عِیمگر مط ستت ،ین. اگر عابدِ عقل باشتتد؛  س عابدِ حق کندیحقّ را ع ادت م
 .اهلل باشد یإل لی راه و س

 

چه در بُعد نفس امّاره بالستتتتوء، چه در بُعد عقل و چه در  یدرون یهاع ادت نیبنابر
و( هرگز راهِ  ستت یاگر هم ع ادت باشتتد؛ )ع ادتِ حق ن ستت ،یع ادت ن هانیبُعد علم، ا

در  نِیکه حضتتتورِ نخستتت « نع د اکیّإ»م نا  نیع ادت ربّ نخواهد برد. بر ا یبه ستتتو
 گونهنیمنحصر  ا کهنیع ادت اس . ا نیدهم یرحلهم نیمحضرِ ربّ در نماز اس ، ا

خضتتوع را دارم،   ِیباشتتد که مع ود من، مُطاعِ من، که در برابرش خضتتوع دارم، و نها
که خشتتوع استت  و  یکه ستتجده و رکوع استت ، و هم در بُعد باطن یهم در بُعد ظاهر

بعد « نع د اکیّإ» هدر انحصارِ بُعدِ دهمِ ع ادت اس  ک نیجّه به مع ود اس ، اقلب م و

 .«میإهدنا الصّراط المس ق»و بعد  «نینس ع اکیّإ»هم 

 

سه انی ا] شروع جل سه و  شده  کیبعد که در  یجل ض ط  شده  ش ه  نوار با درس گذ

 [اس 

 

 « مِیِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح »

 

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَیهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

صل قرآن عرفان س  و در فرع بر م نا یکه در ا صلیسنّ  محمّد یا وآله  هیاهلل عل ی)
عرفان فوقِ علم  م؛یکه عرض کرداستت . چنان یمراحل و درجاع یوستتلّم( استت  دارا

س . علم س یا شن گاهِیدقّ ، جا و یکه با کوشش و کاوش، برر به خود  یمحکم و رو
. در درون خشوع لِلّتتتتته اس  و در س عمل ا یگرف ه که در درون و در برون مق ضا

 .برون خضوع لِلّته اس 

 

عرفان  گریابعاد د ازمندیما ن س ،ین یخضوع و خشوع کاف  یبه نها دنیرس یبرا علم
 میهس 
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 حیصح یبه معنا یو خضوع برون یخشوع درون یعلم عا چه رسد به ظنّ، برا صرفِ
با  ،یاس ، سپس عرفانِ عقالن یعرفان، عرفانِ فطر نِینخس  ی. نقطهس ین یکلمه کاف

س ، عرفانِ در  طِیعرفان در مح ،یعرفانِ عدبّر ،یعلم اش یّمع صدر ا شرح  صدر که 
عرفانِ حق و  یمرحله نیدر فؤاد که آخر نقلب که اوستتع از صتتدر استت ، عرفا طِیمح
ش علِ به نار و عرف س . عرفانِ باطل از فطرت گرف ه عا فؤاد، که فؤاد؛ قلبِ م انِ باطل ا

و به  نیآخر یبه مرحله یآغازگرش فطرت اس  وق  زیظلم  اس ، و عرفان حق که ن
 .قلبِ مش علِ به نور اس  رسدیمرحله فؤاد م

 

 انسان، فؤاد اس  ییاوس ، و مرحله نها یبه اندازه مرحله وجود یهر انسان عرفانِ

 

 نیا یِبر م نا یعا عرفان ستت یمراعب ن نیا یدارا یعرض شتتود که هر کستت دیبا مقدّم ًا
س شد. م الز ک ش ه با که عرفان  شودیاگر م س یکه هنوز مکلّف و عاقل ن یمراحل دا

 س یم دبّر ن یکه عاقل و مکلّف شده ول یفطرت اس . کس یداش ه باشد عنها بر م نا
که  ریاخ یعا مرحله کیاز  نی. بنابرانیو همچن قلدارد  فطرت و ع ییعرفان دو م نا

محقّق استتت ، و ال  ه درجات و  یجابیو ا یفؤاد استتت ، عرفان در بُعد ستتتل  یمرحله
 .دارد گریکدیو مقدّم از  گر،یکدی وندِیمراعبِ م فاوت، و  

 

 در قرآن فطرت

 

گوناگون، چه فطرتِ انستتان، چه فطرت  یهاغهیبا صتت فیبه فطرت در قرآن شتتر راجع
سان چه با لفظ فطرت چه بدون لفظش میدار هیآ 20کلِّ کائنات   3. راجع به فطرتِ ان

َّهِ الَّ ِي فَطَرَ »ستتتتوره روم   30 هی. اوّل آمیدار هیآ لدِّینِ حَنِیفًا فِطرَةَ الل َتَقِم وَجهَكَ لِ ف
دوّم «. لَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ القَیِّمُ وَلَكِنَّ أَك َرَ النَّاسِ ال یَعلَمُونَال عَ دِیلَ لِخَلقِ ال عَلَیهَاالنَّاسَ 

وَإِذ أَخَتتذَ رَبُّتتكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّیَّ َهُم »أعراف استتتتت    173و  172 هیتتآ
ِسهِم أَلَس ُ بِرَبِّكُم قَالُ شهَدَهُم عَلَى أَنفُ ا یَومَ القِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَن بَلَى َشهِدنَا أَن عَقُولُو واوَأَ

هَذَا غَافِلِینَ * أَو عَقُولُوا إِنَّمَا أَشتتتترَبَ آبَااُنَا مِن قَ لُ وَكُنَّا ذُرِّیَّةز مِن بَعدِهِم أَفَ ُهلِكُنَا بَِما 
أعراف به  هیآ وروم  هیستتتوم نستتت   به کلّ موجودات استتت . آ هیآ«. فَعَلَ المُ طِلُونَ

سان مربوط س ، ول فطرت ان ضنَا األَمَانَةَ عَلَى »سوره احزاب که  72 یهیآ کنیا إِنَّا عَرَ
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َسانُ إِنَّهُ كَانَ  شفَقنَ مِنهَا وَحَمَلَهَا اإلِن مَوَاتِ وَاألَرضِ وَالجِ َالِ فَتَبَینَ أَن یَحمِلنَهَا وَأَ سَّ ال
م نوّع و م کامل و ]..[  یاصتتتل فیو عکل یلمربوط به فطرت اصتتت نیا« ظَلُومًا جَهُوالز

 .نس   به کلّ موجودات اس 

 

 .میکنیرا بحث م نی[ چشم، بعد اعًا؟یعشر ایبوده  نًایوکع نی]ا

فَتَقِم »روم استتت   یستتتوره هیکه نصِّ لفظ فطرت دارد آ یاهیآ ه،یستتته آ نیدر ا حاال
لَیهَا ال عَ دِیلَ لِخَلقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ وَجهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطرَةَ اللَّهِ الَّ ِي فَطَرَ النَّاسَ عَ

 یدیکل یکه مرحله هیالفاظ و کلمات آ دراوّل «. القَیِّمُ وَ لَكِنَّ أَك َرَ النَّاسِ ال یَعلَمُونَ
 .میکنیاس  بحث م هیآ یعفهّمِ معان یبرا

بعد )ص( استتتت  و ام ریمخطاب در درجه اول   «فًایحن نیفتقم وجهلک للد» هیآ در
 نیریسا

 ی)صلیخطاب به شخص رسول گرام نینخس  یدر مرحله س ؟یخطاب به ک «أقم»
س ، ن  هیاهلل عل سول ا س ، چون ر سلّم( ا س ، اقامه یّوآله و دارد، اقامه  یخود یا

را به اقامه  گرانیوجه کند، بعد د یاقامه دیخود با نیدارد، در مرحله نخستتتت  یریغ
ستتتتوره مزمّل  اتیآ ای( و نه عَرَعُّال! 4)مزمل، «رعِیالزالقُرآنَ عَ وَرَعِّل»وجه متمور کند، که 

قُم اللَّیلَ إاِلَّ قَلِیالز * نِصفَهُ أَو انقُص مِنهُ قَلِیالز * أَو زِد عَلَیهِ وَرَعِّل القُرآنَ عَرعِیالز * إِنَّا »
 یبرخ یوجه برا یاقامه«. طَوِیالز إِنَّ لَکَ فِي اَلنَّهَارِ َس حًا»عا « َسنُلقِي عَلَیكَ قَوالز ثَقِیالز

 یکه قدرت دعوت إل یاستت . کستتان یبُعد کی یبرخ یاستت ، برا یاز مکلّفان دو بُعد
که هستت ،  ییوجه به هر معنا یها اقامهآن یندارند؛ برا دیو با دیگونه که شتتااهلل، آن

وجه خودشان، قدرت بر واداش ن  یکه افزون بر اقامه یکسان کنیاس . ول یبُعد کی
 .اس  یدو بُعد فیعکل نیوجهِ فطرت دارند، ا یاقامه به گرانید

 

وآله وستتلّم( و در  هیاهلل عل ی)صتتلیرستتول گرام نیدر بُعدِ نخستت « فتقم وجهک»  س
اهلل  ی)صتتلیمحمّد یِانیرستتال ِ وح یکلّ مکلّفان بر م نا یبرا یوح یبُعدِ دوم اقامه

، اقامه در مقابل قعود استتت ، وجه «فتقم وجهک»( استتت . خوب در وآله وستتتلّم هیعل
حالِ عکامل اس ،  یاس ، ب حرک یوجه گاه قاعد اس ، نشس ه اس ، ب کنیهس  ول

س .  س ا س ،نیکه در ا یوجه نیگاه قائم ا مکلّفان دارند.  ریمکلّفان و غ یهمه جا
اوامر  فیاس ؛ مربوط به مکلّفان اس . ق ل از حال  عکل یاش که امرِ ربّانمن ها اقامه

 .شودیمکلّف نم ریم وجّه به غ یاله
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 خطاب به عقل اس « فتقم وجهک» هیآ در

 

س  که با در س . عقل ا   فیاقامه کند به طور حن نیوجه را به د دیأقم متمور عقل ا
مکلّفان،  ریو ستتتتا انستتتتان نشینه خودِ فطرت. خود فطرت از هنگام آفر فًا،یحن نیللد

ندارند.  س  یفیو هرگز عکل ،ینه مورد أمر استتت  و نه مورد نه کنیموجود استتت ، ول
س  س ؟یکمتمور به اقامه  س ؟یأقم، امر به ک سان که مَناتِ نخ س . عقلِ ان  نِ یعقل ا

وجه متمور اس .  س مخاطب عقل اس . عقل در  یعقالس ، به اقامه یهمه فِیعکل
که صتتتدقِ  یمقدار نیم وستتتط، باال، کم ر ن،ییکه باشتتتد، چه  ا یهر مرحله از مراحل

عقل  هاستت ، و متمور به اقامه استت . ال  ه هرچ فیعکل نِیعقل بکند، مصتتداقِ نخستت 
شد امر به اقامه هم قو عریقو س    عریبا هر اندازه  ،«ش ریبرفش ب شیهر که بامش ب»ا

س ، به اقامه ادعریمکلّف ز یکه قدرت عقالن س . همان رش یب یا طور که هر متمور ا
دارد به  یشتت ریمتمور استت ، هرکس قدرت ب شتت ریدارد به انفاق ب یشتت ریکس مال ب

 ...ومتمور اس   ش ریکمک کردن ب

 

 منظور از وجه همان فطرت اس « فتقم وجهک» هیآ در

 

س ، وجوهک که ن س ؟ی، وجه چ«أقم وجهک»در  حال . بر خالف س یوجه مفرد ا
که منظور وجوهِ  فرمودیم یآبادشاه یما مرحوم آقا نیاس اد بزرگوارِ اوّلآنچه مرحوم 

 ر،یباطن استتتت ؛ نخ یظاهر و وجوه هف گانه یباطن و وجوهِ ظاهر، وجوهِ  نجگانه
س  که ا هکبلکه وج س ،ی. وجوهک که نس ین طورنیا س  ا س . در وجهک  نیا

سا کیکه  شود،  س ؛ اگر اقامه  سان ن وجوهِ ظاهر و رِیوجه ا . شودیاقامه م زیباطنِ ان
 یو استتتت وانه هیوجه. اگر  ا کی( یعنیبر فرد دارد ) میوجهک دالل  مستتتت ق کنیول

خراب شتتتده. در محورِ  هی ا کنیول شتتتودیرا خراب کنند همه خانه خراب م یاخانه
 نیآباد اس . همچن هیّرا آباد کنند بق هیخانه، و اگر  ا یهیّخراب شده بعد بق هی ااول 

 نیت اگر ا س یمنظور از آن چ شودیم انیاگر وجهِ انسان، وجهِ مفردِ انسان ت که بعد ب
مه شتتتتود، وجوه د قا باطن گریوجه ا ظاهر، وجوه  باطن و چه وجوه  در  یچه وجوه 

ها هم اقامه آن ،یبا وجوه باطن وندیدر   یظاهر جوهِو و ن،یوجهِ نخستتت  نیا یجهین 

 .شوندیم
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 طانیطاع  اس ، چه طاع  رحمان و چه طاع  ش یبه معنادر قرآن  نید کلمه

لدّ فتقم» نا نید ،«فًایحن نیوجهک ل  نیلفظ د یدر کلّ قرآن که دارا یاعیآ یبر م 
 یبه اقامه کندی. خدا که امر مطانیطاع ِ ش ایطاع ِ رحمان و  ایطاع ،  یعنیاس ؛ 

طاع  رحمان استت  و در  یمنظور طاع ِ رحمان استت .  س جه ِ اث اع ن،یوجه للدّ
 اس  طانیطاع ِ ش ؛یضمن، جه  سل 

 

ل ِ ستتتتل  فًایحن لدّ یدال عة حن یعنی فًا،یحن نیاستتتتت ، ل طا ع ِ مُعرِض  فًا،یلل طا
جَنَف. جَنَف باطل استتت  و حَنَف؛  کیو  میحَنَف دار کی( از باطل. چون گردانی)رو

نابرا طاع  در  یبرا یعنی. کندیمعنا م فًایرا حن نیللدّ نیاعراضِ از باطل استتتت . ب
باطل بر خالف  ،یباطل برون ،یدرون طلچه با ،یکه معرض از باطل هستتتت  یحال

فطرت، بر خالف عقل، باطل نفس امّاره بالستتوء، باطل جهال ، باطل شتتهوات، باطل 
 یبلکه طاع ِ رحمان ستتت ،یمطلقِ اطاع  ن ن،ی.  س دیو داخل یخارج یهاطانیشتتت

 .اس 

 

 فًایحن نیللدّ فًا،یوجهک حن فًا،یرد  أقم حنسه بُعد دا «فًایحن»

 

 فًا،یوجهک حن فًا،یأقم حن یعنیاشتتتاره دارد   یگانه ق لبه کلّ مراعب ستتته «فًایحن» و
ات از که اقامه یاقامه کن در حال یعنی فًا،یحال استتتت . أقم حن فًای. حنفًایحن نیللدّ

باطل  امِیق ایحق استتت ،  امِیق ای هاامیق کنند؛یها فرق ماستتت . اقامه گردانیباطل رو
 .فًایبه حقّ کن؛  س أقم حن امیباطل نکن بلکه ق امِیاس . نس   به فطرت ق

 

به  ،یظلمان یاوجه را با عوجّه کامل اقامه بده، نه وجه را به گونه فًا،یحن وجهک
درخشتتتتانِ  یاقامه کردن، وجه را با وجه و چهره وجهینه وجه را ب ک،یعار یگونه

 ف،یفطرتِ حن یفطرت، نفس امّاره را اقامه نکن، به جا یمه کردن. به جاخودش اقا
حال استتت .  فًای.  س حنفیحن یبا اقامه فیحن رتفطرتِ غ ارآلود را اقامه نکن. فط

باطل  یها( از کلّ اقامهگردانیاقامه مُعرِض )رو نیاستت  که ا یااقامه ف؛یحن یاقامه
 .وجه حِیصح یِحق باشد، اقامه در راس ا یاقامه دیباشد. با
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 یبه جا د،یاوریوجهک را ن ریوجهک، غ یو به جا دیاشتت  اه نکن یعنی فًا،یحن وجهک
از کلّ  ی. وجهِ درخشتتتانِ روشتتتنِ خالدیاوریکه غ ارآلود استتت  ن یوجه ف،یوجهِ حن

 .و شهوات هایکیها، عارغ ارها، جهال 

وجه غلط  ین اشتتد اقامه فیحن نیباشتتد، اگر د فیحن دیهم با نید ،«فًایحن نیللدّ»

 .اس 

 

 .فطرة اهلل س ؟یوجهک چ نیا حاال

 

با حال ِ حَنَف و  دیوجهِ مفرد که با نیا ستتت ؟یوجه چ نیا فا،یحن نیوجهک لدّ فتقم
اعراض از جَنَف )اقامه شتتتتود(، با حال  حَنَف، اعراضِ عنِ ال اطل  باطلِ اقامه، باطلِ 

 دیاستتتت ، و در کلِّ مراحل با یمراحل یدارا کیستتتته، هر  نیاکه  نیوجه و باطلِ د
شد  اقامه فیحن صانه  یبا س ق وخال س ق م؛یم صانه و م صانه و  نِید م،یوجهِ خال خال

 .میمس ق

 

 وجه همان فطرت اس  یعنیاس ، « وجهک» یبدل برا« اهلل فطرة»

 

َا فِطرَةَ» َّاسَ عَلَیه َّهِ الَّ ِي فَطَرَ الن گاه گف ه م«الل  یِکه فطرة اهلل مفعولِ أعن شتتتتودی، 
 مییگوی. مفًایحن ن،ید یبه سو دیوجه را اقامه کن یعنیفطرة اهلل،  یمحذوف اس   أعن

که بدل استت  و مفعول دومِ أقم استت ،  ییوجهک استت . جا یفطرة اهلل بدل برا ر،ینخ
فتقم  م؟یکه حذف ضتترورت ندارد ما چرا حذف کن یفطرةَ اهلل. مادام أقمأقم وجهک، 
دارد، چون متمور   یّفطرة اهلل.  س عقل متمور س ؟یوجهک چ فًا،یحن نیوجهک للدّ

اقامه کند.  س عامل  فًایحن نیدارد وجهک را للدّ  یّبه اقامه عقل استت ، عقل متمور
انسان اس .  نیو ذات نخس  یاصل رهیفطرت اس ، فطرت خم ه،یعقل اس ، معمولٌ ف

شد  ایکه عقل در کار ن اشتد،  یاقامه کند. مادام دیرا عاملِ عقل با رهیخم نیا عقل با
 یهیما رِیاستت . فطرة اهلل خم کارهچیاقامه نکند؛ فطرت ه یفطرت، معامله یرهیبا خم
از  ق لانستان است . ق ل از عقل است ، ق ل از فکر است ،  نیو آغاز نیادیو بن یاصتل

انسان  یوجود یربنایانسان اس  و ز یو ادراک یلُبّ اس ، ق ل از کلّ مراحل شهود
 .اتیّدر م دأ جسم و جسمان یو در ثان ات،یّاس ، نخس  در م دأ روح و روحان
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اهلل همان وجه استتت ، و وجه همان فطرة اهلل استتت . اگر فطرة اهلل تتتتتتتت که بعد  فطرة
و  یو رکن نیو م  یاصل یربنایت اقامه شود، چون فطرة اهلل ز میکنیاش بحث مدرباره

 نی. اگر فطرت انسان للدّشودی( انسان اقامه مگری)وجوه د یانسان اس ؛ همه نِیغازآ
هم مراحل  شتتود،ی  هم عقل اقامه مشتتودیاقامه م انانستت یاقامه شتتود همه فًایحن

 .که لُبّ باشد و صدر باشد و قلب باشد و فؤاد باشد یبعد

س . وفِعلَةٌ له یدارا فطرت صف  ا س   و چهار  شعر ئةٍیدو ن  هیاز الف یو فَعلَةٌ لمرّةٍ )
س ، و فَطَر  یابن مالک(، فَْطرَة برا س یعنیمَرَّة ا ساخ ن، گ س خ ن،یجدا  ش ن،  لیگ دا

 نینخستت  یرا از ماده نیها و زمآستتمان یعنی( 79)انعام،« فَطَرَ الستتماواتِ و األرضِ»
 یگانهستتت یب اتیاز خَلَقَ استتت  . فَطَرَ از نظر لغ  در کلّ آ ری( غطَرَجدا ستتتاخ ، )فَ

بوده و بعد از آن  یزیدر اصل چ یعنیاس .  نیجدا ساخ نِ آغاز یاش به معنامربوطه
ساندیدوم به کمال م یرا در مرحله زیآن چ ای کند،یرا جدا م یحال  زیچ  نی. بنابرار

«   واألَرضَ فِي ِس َّةِ أَیَّامٍ وكَانَ عَرُشهُ عَلَى المَاءوهُوَ الَّذِي خَلَقَ السماواتِ» هیبر حسب آ
و هم  میهم خَلَقَ دار اتیاستت ؛ م دأ استت . در آ نینخستت  یکه ماده« ماء»(، 7)هود،

 یجداساز نی. من ها انینخس  یاز ماده نیها و زمآسمان یجداساز یعنیفَطَرَ. خلق  
  ِیّ میرح ایهم   یّمیرح یِ. م نا یّمیرح ی نابر م ایاستتتت    یّرحمان یبر م نا ای

 .اس  یعاد  ِیّرحم ایاس   رینظیخاصِّ مم ازِ ب

ساز شود بنابرا ی]اگر مفهوم جدا س فاده ب س فاده نم نیاز خلق ا [. شودیخلق کردن ا
 .خلق اعم از فَطَرَ اس 

 مخلوقات خلق  را ریسا یو برا بردیناس، فَطَرَ به کار م یبرا قرآن

 س چرا فطرة  ستتت ند؟یمخلوق خدا ن دگانیفطرة اهلل گف ؟ مگر عمام خالئق و آفر چرا
مخصتتتتوص  یژهیو ئ ِیکه( فطرت حال  خاص و ه دیبگو خواهدیاهلل فرمود؟ )م

و  یحال  فطر یعنیاستت   یروح یربنایو ز یاز نظر عمق روح یانستتان یجداستتاز
 .س ین لیقابل ع د انسان مخصوصِ خداس ، اصالز نِینخس  یِو وجدان رهیخم

 س یشدن ن لیو زا لیهس  اما هرگز قابل ع د رییقابل عغ فطرت

استتتت ، عدبّر، علم، صتتتتدر، قلب، فؤاد، فکر، جستتتتم، روح همه قابل  لیقابل ع د عقل
«  نَّ خَلقَ اللَّتتتتتهفَلَیُغَیِِّرُ» . س ین لیهس  اما قابل ع د رییفطرت قابل عغ یول اندلیع د

 یعنی لی(. ع د30)روم،« لخلق اهلل لیال ع د» س ین لیقابل ع د یول م،ی( دار119)نساء،
 چی. فطرت به هکندیچهره عوض م رییدر عغ یبشود و کنار برود، ول دهکَن یبه طور کلّ

)م الز در مورد(  یول د،یایب شیجا یگرید زیبرود و چ نیکه از ب ستتتت یوجه قابل ن
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 ینادان رودیعلم م د،یآیم یشعوریب رودیشعور م د،یآیجنون م رودیعقل، عقل م
 .دیآیظلم  م رودینور م د،یآیم

 نیاز ب یالهیوستتت چیفطرت به ه ی[ تتتتتتت بله، ولشتتتودیم طورنیا یعامل کی]در اثر 
 .س ین یرف ن نیاز ب یول دیآیم شی(. غ ار روشودینم لی)و زا رودینم

س ؟[ تتتتتت بُعدِ محور ی]فطرت همان ابعاد وجود سان ا سان از نظر روح  یِان وجودِ ان
سان دو ز س ؛ ان س« الَّ ِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا»روح  یِربنایز یکیدارد،  ربنایا س . نا   ِیّ ا
 ستت ؟یروح چ یربنایروح استت .  س روح روبناستت ، ز ستت ؟یچ یناس در بُعد اصتتل

آن فطرت استتت .  یربنایروبناستتت ، و ز شیروهایفطرت استتت .  س روح کلًّا با عمام ن
 های)بلکه( عَلَ ستتت یمَعَها ن ستتت ،یمِنها ن ستتت ،یبِها ن ستتت ،یفطر النّاس لها ن نیابرابن

روح انستتتان که فطرت  یربنایز کیاستتت    یدو بعد نیا ها،یاستتت ]..[ فطر الناس عل
عکامل، جسم  یِدجسم انسان که نطفه اس . نطفه در مراحلِ بع یربنایز کیاس ، و 
 نِیآغاز یِربنایجسم اس  و فطرت ز نِیآغاز نِینخس  یربنای. نطفه که زشودیانسان م

دارند، هر دو فطرت دارند. فطرتِ جستتتم،  هیّروح استتت .  س روح و جستتتم هر دو ذُر
 ییربنایز یجسم اس ؛ که نطفه باشد. و فطرتِ روح مرحله یِربنایز نِیآغاز یمرحله
 قابل که اصتتتالز ییربنایز یِکه فطرت استتت . فطرت حال ِ روح ستتت روح ا نِیو آغاز

 .س ین لیقابل ع د یهس  ول رییقابل عغ س ،ین لیع د

روح برخاس ه از آن جسم اس ، اب دائا  نکهیا یکه برا دیآیم شیظاهرا ب یاشکال کی]

 [...برخاس ه از آن جسم اس  یوجودش جزء آن ن وده،  س وق 

 کیاستتت    یدو بُعد اشیکه برخاستتت ه از جستتتم استتت ، برخاستتت گ یروح نیهم
س گ س ،  نیآغاز یِمحور یِبرخا س  که فطرت ا س گ کیا س  که  ییروبنا یِبرخا ا

روح کالًّ از جسم جدا  نیآغاز یمراحل اس ، در مرحله یروح اس . روح دارا یهیبق

 ...اس  یدوگونه جدا شدگ یجداشدگ نیا یشده ول


